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AVSIKTSFÖRKLARING SPELENS HUS 
 

I januari 2015 beslutade Sverok Stockholms Styrelse att tillsätta en projektgrupp för att undersöka 

möjligheterna att skapa ett Spelens Hus i Stockholm. I Göteborg och Malmö finns redan Spelens Hus, 

lokaler med ett syfte att samla en så stor del av spelhobbyn som möjligt under samma tak, ge stöd åt 

föreningar i staden, samt öka samarbetet och utbytet mellan föreningar.  

VARFÖR? 

Redan i dag ser vi att vår kanslilokal tar en stor del av distriktets resurser i anspråk, men inte kan 

komma alla våra medlemmar till nytta. De Spelens Hus som etablerats i Malmö och Göteborg har 

blivit levande mötesplatser där nya föreningar uppstår, gamla föreningar möts och resurser för 

alla möjliga typer av spelverksamhet blir tillgängliga.  

Vi tror att ett Spelens Hus i Stockholm kan både stärka distriktet som organisation, vara en 

plattform för att göra fler intresserade av spelande, och ge stort mervärde till många 

medlemsföreningar. Det skulle också ha betydligt större möjligheter att vara självfinansierande, 

och på så vis frigöra resurser på längre sikt. 

HUR? 

Än så länge genomförs bara en förstudie, vars mål är att skapa en projektplan och avsikt att 

lägga fram en motion till Distriktsårsmötet. Projektgruppen som gör förstudien lägger särskild 

vikt vid att i samråd med medlemmar formulera en vision kring Spelens Hus syfte och funktion i 

Stockholm. Motionen kommer att yrka på att pengar avsätts till att driva ett projekt för att grunda 

ett Spelens Hus i Stockholm, och att detta läggs till i verksamhetsplanen för 2015. Det blir alltså 

upp till årsmötet att besluta om ifall projektet skall genomföras 

INBJUDAN 

Vi vill alltså jobba med våra föreningar för att skapa en vision om vad ett Spelens Hus kan tillföra 

och fylla för funktion i Stockholm, vi vill också ha in andra typer av synpunkter. Föreningar som är 

intresserade av att vara delaktiga i projektet är välkomna att höra av sig under tiden inför 

årsmötet, då förstudien genomförs. Den 18:e februari kommer det att hållas en workshop på 

Kansliet (Lidnersgatan 10) för att visionera kring möjligheter och potential hos ett Spelens Hus. 

Dit är alla intresserade välkomna! 

KONTAKT 

Just nu består projektgruppen av: 

- Erland Nylund (projektledare, kontaktperson), erland.nylund@sthlm.sverok.se 

- Caroline Brorson (Regional Föreningskonsulent), caroline.brorson@sverok.se  

- Rasmus Storkamp 

- Hedvig Lindström 

mailto:erland.nylund@sthlm.sverok.se
mailto:caroline.brorson@sverok.se

